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Szczecin, dnia  14.08.2019 r. 

 
OBLIGATORYJNE SZKOLENIE DLA BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

W cenie szkolenia wliczone są materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i obiad  

  

IInnffoorrmmaaccjjee  ddooddaattkkoowwee  

Zgłoszenia – na załączonym formularzu proszę kierować na adres j/w 

Wpłaty za szkolenie w terminie przewidzianym dla danego okresu szkolenia            

 należy dokonać na konto: 

PKO BP O/SZCZECIN    
53 1020 4795 0000 9202 0004 8819 

Na przelewie bankowym proszę wpisać      
 imię i nazwisko oraz termin szkolenia   
(NAZWA FIRMY I DANE POTRZEBNE  

DO WYSTAWIENIA FAKTURY) 

Po uregulowaniu płatności wystawiona zostanie faktura VAT – zgodnie z danymi w formularzu.  
RO PIBR Szczecin zastrzega sobie w wyjątkowej sytuacji prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia. 

Liczba godzin szkolenia w 3-letnim okresie rozliczeniowym: 

Wymagana liczba godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów wykonujących  

i niewykonujących zawodu w 3-letnim okresie rozliczeniowym wynosi 120 godzin lekcyjnych, w tym: 

• co najmniej 72 godziny szkolenia przeprowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów lub jednostkę uprawnioną, 

• co najwyżej 48 godzin samokształcenia. 

Biegły rewident zobowiązany jest odbyć obligatoryjne doskonalenie zawodowe z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej, co oznacza, 

że powinien wybrać co najmniej po jednym module z każdego bloku, spełniając jednocześnie warunek minimalnej liczby godzin. 

W każdym roku kalendarzowym biegły rewident jest zobowiązany do odbycia minimalnej liczby godzin obligatoryjnego doskonalenia 

zawodowego, która wynosi 24 godziny lekcyjne, w tym: 

• co najmniej 16 godzin szkolenia przeprowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów lub jednostkę uprawnioną,  

• co najwyżej 8 godzin samokształcenia. 

Godzina lekcyjna trwa 45 minut; zakres godzinowy każdego z modułów podany jest w nawiasach powyżej. Szkolenia kończą się godzinnym 

sprawdzianem (wliczonym w czas trwania danego szkolenia). Na zakończenie programu uczestnicy uzyskają certyfikat uczestnictwa. 

Oznacza to, że biegły rewident ma obowiązek w każdym roku odbyć co najmniej 24 godziny lekcyjne szkolenia (w tym nie więcej niż  

8 godzin lekcyjnych samokształcenia), co da łącznie po trzech latach 72 godziny lekcyjnych szkolenia (w tym nie więcej niż 24 godziny 

lekcyjne samokształcenia). Dodatkowo biegły rewident musi uzupełnić odbyte minimum szkoleniowe o 48 godzin szkolenia (w tym  

co najwyżej 24 godziny samokształcenia) w dowolnym roku przed zakończeniem okresu rozliczeniowego. Na zakończenie okresu 

rozliczeniowego biegły rewident musi wykazać 120 godzin odbytego szkolenia (w tym nie więcej niż 48 godzin samokształcenia). 3-letni 

okres rozliczeniowy obligatoryjnego doskonalenia zawodowego obejmuje 3 kolejno następujące po sobie lata kalendarzowe. Pierwszy z 

okresów rozliczeniowych rozpoczął się 1 stycznia 2018 r. i zakończy się 31 grudnia 2020 r. 
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OBLIGATORYJNYM 
w roku 2020 

DANE UCZESTNIKA 
 

Nazwisko i imię biegłego rewidenta  

Adres zamieszkania  

Data i miejsce urodzenia  

Nr leg. / Nr z rejestru  

Tel./ fax  lub   e-mail   

Uwagi / prosimy o podanie wybranego terminu **  

 
** Życzenie będzie spełnione w miarę możliwości  

 

DANE  DO WYSTAWIENIA  FAKTURY 
 

Nazwa płatnika  

 
 
 

Adres płatnika 

 
 
 

Nr NIP              

Podpis osoby upoważnionej 

 

 

 

Grupy będą 22 osobowe, a o zakwalifikowaniu się słuchaczy do kolejnych grup decydować będzie 
kolejność zgłoszeń. 

Zajęcia odbywać się będą przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w przypadku jego obowiązywania  
w terminach szkoleniowych                                                                                    

Na zgłoszeniu prosimy zaznaczyć wybrany termin szkolenia i wybrany  moduł, lub moduły 
(przekreślając X wybrane moduły i terminy) 

 

Zajęcia odbywać się będą w godz. 900 - 1600 
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Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 

00-175 Warszawa), e-mail: biuro@pibr.org.pl (zwana dalej "PIBR"). Jednocześnie informujemy, 

iż został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (,,IOD”), adres korespondencyjny: ul. Ludwika 

Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, adres email: iod@pibr.org.pl. 

Dane osobowe gromadzone za pomocą niniejszego formularza w celu przesyłania informacji  

o organizowanych przez PIBR szkoleniach, eventach oraz innych wydarzeniach przetwarzane 

będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe gromadzone w celu zawarcia umowy  

o przeprowadzenie szkolenia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.  Dane 

osobowe mogą być także przetwarzane na podstawie 6 ust. 1 lit. f RODO w przypadku zbyt 

późnego odstąpienia od umowy, przy czym prawnie uzasadniony interes realizowany przez 

Administratora należy rozumieć jako dochodzenie roszczeń powstałych w związku z zawartą 

umową o przeprowadzenie szkolenia. 

Dane podane w  celu przesyłania informacji o organizowanych przez PIBR szkoleniach, eventach 

oraz innych wydarzeniach drogą elektroniczną będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody 

podmiotu danych. W przypadku przystąpienia do szkolenia dane osobowe będą przetwarzane  

do czasu odbycia się przedmiotowego szkolenia, a także po jego zakończeniu w przypadku 

odpłatnego szkolenia przez okres 5 lat od zakończenia okresu obrachunkowego wynikający  

z ustawy o rachunkowości. Dodatkowo w przypadku gdy uczestnik szkolenia jest biegłym 

rewidentem dane o odbytym szkoleniu będą przetwarzane w celu udokumentowania odbycia 

obowiązkowego szkolenia biegłych rewidentów, wynikającego z ustawy o biegłych rewidentach 

oraz aktów wykonawczych. Dane osobowe w celu dochodzenia roszczeń związanych z umową  

o przeprowadzenie szkolenia będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń, zaś  

w przypadku ich spłaty przez okres 5 lat od zakończenia okresu obrachunkowego wynikający  

z ustawy o rachunkowości. 

Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody (w przypadku jej wyrażania) w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej 

danych osobowych narusza przepisy RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w celu przesyłania informacji o  szkoleniach jest dobrowolne, ale niezbędne jeśli chce 

Pan/Pani otrzymywać przedmiotowe informacje. Podanie danych w formularzu w zakresie 

niezbędnym do zawarcia umowy o przeprowadzenie szkolenia jest dobrowolne ale niezbędne w 

celu zawarcia w/w umowy. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione pracownikom  

i współpracownikom PIBR, a także podmiotom przetwarzającym (Procesorzy), na podstawie 

zawartych umów, zapewniającym odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych. 
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